
รายช่ือสมาชิกชมรม “STRONG PATHIU TEAM” 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน 

1 นายประเสริฐ ศรีภักด ี จพ.สาธารณสุขอาวโุส รพ.สต.ชุมโค 

2 นายเหมือนหมั้น สิทธิศักดิ ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

3 นส.จันทร์นภสั สุขวิสุทธ์ิ จพ.สาธารณสุขอาวโุส รพ.สต.บางแหวน 

4 นายชุติกาญจน ์ สดากร นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นถ้ าธง 

5 นางวรรณา ทองภูเบศร ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

6 นางจิดาภา เพชรทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นชุมทรัพย ์

7 นางอุไร รอดพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นถ้ าธง 

8 นายฤทธ ี เพ็ชรนิล นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว 

9 นายส าเริง นพช านาญ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นคอกม้า 

10 นส.ปรญิ วิเศษคามิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.ปะทิว 

11 นายลิขิต ขยายแย้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นบางจาก 

12 นส.วันเพ็ญ สูงสง่าวงศ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นพรุใหญ ่

13 นายศักดิ์รินทร ์ จันทร์สุรยี ์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปากคลอง 

14 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว 

15 นางสุนิดา สดใส จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นทรายแก้ว 

16 นส.ภุมรินทร ์ เกตุหลมิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ปากคลอง 

17 นางพรรณีย ์ รัตนจ านงค ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สะพล ี

18 นางนิภาธร คอนก าลัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

19 นางวรุฬเพ็ญ เพ็ชรนิล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นคอกม้า 

20 นายยุทธนา กาฬสุวรรณ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นบางจาก 

21 นส.สุปราณี            ฮกทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นพละ 

22 นายธัญเทพ            ปานอุดม นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว 

23 นางสุภาพร            ชาญนคร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ชุมโค  

25 นางนงลักษณ์          แป้นมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นชุมทรัพย ์  

 
 

 



รายช่ือสมาชิกชมรม “STRONG PATHIU TEAM 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน 

26 นส.ปรญิธิดา อักษรศร ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นพละ  

27 นายศักดิ์รพ ี อรรถยูร จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นถ้ าธง 

28 นส.จารุวรรณ เชื้อชะเอม จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นพละ 

29 นายธีรเดช สินทอง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นพรุใหญ ่

30 นางวิไลลักษณ ์ สินทอง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สะพล ี

31 นส.นาฏยา ยิ้มรักษา จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นชุมทรัพย ์

32 นส.ลักษณ์ชญา พันธ์พฤกษ์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นทรายแก้ว 

33 นส.ทัชชภร นุชเนียม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

34 นส.ชัญญา เพ็ชรประสงค์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

35 นส.นภาพร ช่ืนจิตร นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ปากคลอง 

36 นส.อภิญญา โพธิ์ทอง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.บา้นพละ 

37 นส.นัดดา ทรงลักษณ ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นชุมทรัพย ์

38 นส.รัตนกร พลายด้วง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บางแหวน 

39 นางศุภานัน ปรีเปรม จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นพละ 

40 นางพรรณวลัย เขียดแก้ว จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.สะพล ี

41 นส.สภุาวรรณ โพธิ์ไทย จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.สะพล ี

42 นส.ณปภัช รื่นฤทัย นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ชุมโค 

43 นส.โศภิษฐา ทรงศรีเจรญิ แพทย์แผนไทยประยุกต ์ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

44 นายอภิวัฒน ์ ชัยชุมขุน นักกายภาพบ าบัด รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

45 นายธนวรรฒ ยี่คิ้ว นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปะทิว 

46 นส.อุบลรัตน ์ เนียมสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีการเงิน สสอ.ปะทิว 

 
 


